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المقال االخير

عالء عادل حنش

كيف اختفت 
مشكالت األراضي 

بعدن؟

الخدمة المدنية تعلن أول أيام 
إجازة عيد األضحى 

لجنة تأبين الفقيد يابلي تقر 
موعد فعالية التأبين

المفلحي مديًرا عاًما 
لمكتب وزير النقل

زرُت، زيــارة عابرة، وحدة عســكرية عملها يف غاية 
األهمية، غــر أن بعضنا ال يدركه لعدة أســباب، ورمبا 

البعض يدركه ولكن يتجاهل األمر.
فور دخويل باب املعســكر، الذي يعتــر مقر الوحدة 
مؤقًتا لعدم وجود مقر رسمي لها، وجدت حركة برشية 
كبرة، وأناًسا داخلني وأناًسا خارجني إلكامل إجراءاتهم 
الرســمية وفق القانون، وما كان لكل هؤالء أن يحرضوا 
إلجراء إجراءاتهم الرســمية لوال العمل الكبر الذي تبذله 

قيادة هذه الوحدة.
أيعقل أن االنضباط وصــل إىل هذا الحد؟ أعتقد نعم.. 

وأكرث.
إن العمل التي قامت، وما تزال تقوم به، وحدة التدخل 
لحل مشكلت األرايض يف العاصمة عدن، ُيعد عمًل جباًرا 
رغم حداثة إنشــائها بقرار رسمي من محافظ العاصمة 
الجنوبية عدن األستاذ أحمد حامد مللس منتصف ديسمر 
لعام 2021م، فقد عملت خلل أشهر معدودة عىل إغلق 
األبواب أمام املتنفذين وهوامر األرايض، واســتطاعت 
وقف حــدة مشــكلت األرايض يف العاصمة عدن التي 
كانت الشغل الشــاغل، والهم األبرز لكل املواطنني بعدن 
بســبب ما تحدثه من خلفات قد تصــل أحياًنا إىل حد 

التناحر واالقتتال.
اليوم أصبحت عدن يف طأمنينة فيام يخص مشكلت 
األرايض، فالجميع يشــاهد كيف اختفت، بشكل كبر، 

الخلفات التي ُتنشب بسبب األرايض.
لقد أجرت وحدة التدخل لحل مشــكلت األرايض يف 
العاصمة عدن الجميع عىل قطع تراخيص بناء رســمية 
من األشــغال وفق املخططــات املعتمدة مــن الجهات 
الرســمية، عىل أن ُتستكمل اإلجراءات عند وحدة التدخل 
الرسيع، من خلل قطع تراخيــص مجانية، ما يعني أن 

العمل يسر وفق رؤية محددة من قبل قيادة الوحدة.
كام ألزم قطع الرتاخيص سائقّي املعدات الثقيلة عىل 
جمركة معداتهم، فل ُيســمح ألي سائق منحه ترخيًصا 
ما مل تكن مركبته ُمجمركة، وهذا ما جعل الجميع يلتزم، 

ومن ال يلتزم فهو الخارس الوحيد.
لقد أمثرت جهود وحدة التدخل لحل مشكلت األرايض 
يف العاصمة عدن بقيادة كامل الحاملي، يف حامية أملك 
الدولة والبسط واالســتيلء عىل أرايض املواطنني، كام 
أثبتت حضورها رغم شحة االمكانيات ونقص التموينات 

األساسية لها.
لذا أدعو كافة أبناء الجنــوب إىل الوقوف خلف قيادة 
وحدة التدخل لحل مشــكلت األرايض بالعاصمة عدن، 

للحفاظ عىل جامل وهيبة عاصمة الجنوب )عدن(

األمناء/ خاص:
اجتمعت لجنة تأبني 
يابيل  نجيــب  الفقيد 
الوطنية  الجمعية  يف 
أنيس  الدكتور  برئاسة 
رئيس  نائــب  لقامن، 
الجمعيــة الوطنيــة، 

رئيس اللجنة.
االجتامع  وناقــش 
التجهيــزات  مســار 
الفقيد  مئوية  لفعالية 

االتفاق  تم  يابيل، حيث 
عىل إصدار كتاب عن الفقيــد، كام تم االتفاق عىل 
إعداد فيلــم وثائقي خاص بحياة ونشــاط الفقيد 

وشهادة عدد من أقربائه وزملئه وأصدقائه.
الجدير ذكره، أنه سيتم إحياء الفعالية خلل شهر 

أغسطس القادم من العام 2022م.

األمناء/ خاص:
أصدر رئيس مجلس الوزراء يــوم أمس قرار رقم )٣2( 
لسنة 2022م ، وبناًء عىل عرض معايل وزير النقل قىض 
أحمد  بســام  األخ/  بتعيني 
عاًما  مديًرا  املفلحي  أبوبكر 

ملكتب وزير النقل. 
الثانية  املــادة  ونصــت 
من  به  بالعمل  القــرار  من 
، ونرشه يف  تاريخ صدوره 

الجريدة الرسمية . 
تجــدر اإلشــارة إىل أن 
املفلحي سبق أن تم تكليفه 
يف ينايــر 2021م مبوجب 
قرار وزيــر النقل رقم ) 1 ( 

لسنة 2021م للقيام بأعامل مدير عام مكتب وزير النقل.

األمناء / خاص :
أعلنت الخدمــة املدنية والتأمينات يف حكومــة املناصفة، األحد، 

موعد إجازة عيد األضحى املبارك للعام الحايل 144٣ / 2022 . 
وقالت الخدمة املدنيــة إن إجازة عيد األضحى تبدأ من تاريخ 9 ذو 

الحجة املوافق 8 يوليو 2022 وتنتهي يف اليوم الرابع من أيام العيد.
وأشــارت إىل أن الدوام الرسمي ســوف يبدأ يوم األحد 17 يوليو 

2022م.

تنويه
تنــوه صحيفة "األمناء" للقراء الكرام بأنها ســوف 
تحتجب عــن اإلصدار ابتداء من اليــوم الثلثاء عىل أن 
تعاود اإلصدار بعــد عطلة العيد.. كــام تهنئ القيادة 
السياســية الحكيمة ممثلة باملجلس الرئايس والشعب 
كافة يف الداخل والخارج بهذه املناســبة العزيزة عىل 

قلوبنا، وعيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخر.

من ذاكرة الجنوب

لقائد  صــورة 
النحاسية  الفرقة 
حسني عبد القوي 
الثامنينــات  يف 
من الزمن الجميل 

لتاريخ عدن.


